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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ْهَر اْلَحَراَم َوََل اْلَهْدَي َوََل اْلَقََلِئدَ  )) َوََل َآمِّيَن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَِّه َوََل الشَّ

نَُّكْم َشَنَآُن قَ ْوٍم َأْن اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمْن رَبِِّهْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوََل َيْجرِمَ 

ْقَوى َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اْلِ  وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ ْْثِم َواْلُعْدَواِن َصدُّ

 ((َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

 صدق هللا العظٌم
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 إقرار المشرف
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 المقدمة

بٌنها وبٌن العالم ال تستطٌع الدول والمجتمعات العٌش فً عزلة عن العالم الخارجً فالبد ان تبنً         

الخارجً عالقات تجارٌة وثقافٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة تعود بالنفع علٌها, وقد خضعت العالقات البشرٌة منذ 

لالتصال والتخاطب والتعاٌش فٌما بٌنها الستمرار القدم ألصول معٌنة من القواعد واستعانت بوسابل خاصة 

 العالقات.

هذه القواعد كانت فً بادئ األمر عن طرٌق ممارسات معٌنة كتبادل الرسابل والخطابات بٌن         

إمبراطورٌات ولكن بعد نشوء الدولة القومٌة العربٌة استحدثت الدول وسابل اتصال جدٌدة تتمثل الٌوم 

ن الدبلوماسٌٌن وكانوا هؤالء ٌوفدون الى الخارج للقٌام بمهام المحددة وبانتهابها ٌعودون بالسفراء والممثلٌ

الى بلدهم ولم ٌتم ظهور الممثلٌن الدبلوماسٌٌن والقنصلٌٌن الدابمٌن إال فً العصور الحدٌثة التً حددتها 

 اتفاقٌة فٌنا.

عالقات الدولٌة مما دفع الدول الى البحث عن ٌمكن القول ان التجارة كانت السبب الربٌسً الداعم لل        

جمٌع الوسابل الضرورٌة لحماٌة تجارتها وكان النظام القنصلً من اهم هذه الوسابل وتوالت بعد ذلك 

 االتفاقٌات الدولٌة الثنابٌة والمتعددة األطراؾ وآخرها اتفاقٌة التجارة الدولٌة.
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 أهمية البحث

كونه ٌناقش موضوع له أهمٌة كبٌرة فً السٌاسة الخارجٌة, فالبعثة القنصلٌة لها تكون أهمٌة هذا البحث 

الدور الكبٌر فً رسم سٌاسة االقتصادٌة للدولة ولها دور فً ربط الدولة بالسوق واالقتصاد العالمً عن 

ق جدٌدة طرٌق معرفة اقتصادٌات وأوضاع الدول االقتصادٌة األولى تحدٌد خبراتها وتقنٌاتها واستحداث طر

عن طرٌق تقارٌر التً تصل الى الدولة عن طرٌق المبعوثٌن القنصلٌٌن فً الخارج واالستفادة من هذه 

 التقارٌر وعكسها فً رسم سٌاسة دولته.

 إشكالية البحث

عن التساؤالت المطروحة, هل أخذت البعثات القنصلٌة تتنافس مع البعثات  اإلجابةتتمثل إشكالٌة البحث فً 

العالقات الدولٌة ام هً مكملة لها؟ وهل تتمتع البعثات القنصلٌة بنفس الحصانات  إدارةالدبلوماسٌة فً 

 واالمتٌازات التً ٌتمتع بها الدبلوماسٌٌن؟ وما هً مصالحها وواجباتها؟

 فرضية البحث

العالقات الدولٌة هً من مهام البعثات الدبلوماسٌة اال ان البعثات  إدارةبحث من ان تنطلق فرضٌة ال

المجتمع الدولً لتكون مكملة لمهام البعثات الدبلوماسٌة وحصرا فً مجال العالقات  أوجدهاالقنصلٌة 

 االقتصادٌة والقانونٌة.

 منهجية البحث

تمد المنهج الوصفً من خالل وصؾ البعثات وبٌان اعتمد الباحث على المنهجٌن الوصفً والتحلٌلً حٌن اع

ومهامها, واعتمد المنهج التحلٌلً  وذلك بتحلٌل ما تم جمعه من معلومات حول البعثات  وأهدافهاتعرٌفها 

 العالقات الدولٌة والتوصل الى نتابج علمٌة معٌنة. إدارةالقنصلٌة وبٌان دورها فً 

 هيكلية البحث

فً ضوء األسبلة التً طرحت فً مشكلة البحث والفرضٌة األساسٌة للبحث فقد تم تنظٌم هٌكلٌته بتقسٌمها  
 الى مقدمة وخاتمة. إضافةعلى مبحثٌن 

وامتٌازاتها وكل مبحث الى مطلبٌن حٌث  ةالقنصلٌ ةقسم المبحث الى مبحثٌن تناولنا فٌها المبحث االول البعث

اما الفرع الثانً انواع  ةالقنصلٌ ةكان المطلب االول والذي قسم الى فرعٌن الفرع االول تعرٌؾ البعث

 ةالقناصل واسبقٌتهم اما المطلب الثانً الذي قسم الى فرعٌن الفرع االول حصانات واالمتٌازات المتعلق

بالدار البعثه اما المبحث الثانً  ةرع الثانً حصانات واالمتٌازات المتعلقاما الف ةالقنصلٌ ةالبعث بأعضاء

 ةاما المطلب الثانً واجبات البعث ةالقنصلٌ ةالمهام والواجبات الذي قسم الى مطلبٌن المطلب االول مهام البعث

 ةالقنصلٌ
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 المبحث األول

 مفهوم البعثة القنصلية وامتيازاتها

 تمهيد

من التمثٌل مهمته رعاٌة مصالح الدولة ومواطنٌها فً  آخرمثٌل الدبلوماسً نوع الى جانب الت        

الخارج فالدولة تتمثل عادة فً الخارج بالمؤسسات دبلوماسٌة وقنصلٌة التً تشكل سلكا ً واحداً وهو السلك 

 الخارجً.

ان التماٌز فً الطبٌعة القانونٌة الدولٌة أدى الى التماٌز فً القواعد القانونٌة التً ترعاها اال ان         

, ولهذا المؤسستٌن ورؼم هذا التماٌز تتكامالن بسبب صعوبة الفصل فً عصرنا بٌن السٌاسة واالقتصاد

ن قٌام سفارة ما بمهام قنصلٌة عملت الدول على توحٌد المؤسستٌن فً سلك واحد بحٌث أصبح من الممك

انشًء قسم قنصلً فً ؼالبٌة السفارات ٌتولى إدارتها موظؾ دبلوماسً, سنبحث هذا الموضوع فً 

 -المطلبٌن التالٌٌن :

 مفهوم البعثة القنصلٌة -المطلب األول:

 حصانات وامتٌازات البعثة القنصلٌة  -المطلب الثانً :
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 األولالمطلب 

 البعثة القنصليةمفهوم 

 األولالفرع 

 تعريف البعثة القنصلية

العالقات القنصلٌة كما هو الحال فً العالقات الدبلوماسٌة ٌقوم على مبدأ الرضا المتبادل  إقامةان         

ما لم توافق الطرؾ الثانً  أخرىدولة ان تقوم بفتح البعثة القنصلٌة فً دول  ألٌةبٌن الدولتٌن, فال ٌجوز 

, حٌث قضت ان 8124نا للعالقات القنصلٌة عام ٌحها وهو كا أكدته المادة الثانٌة من اتفاقٌة فٌعلى فت

العالقات ال تنشا اال بناء على اتفاق متبادل بٌن الدول وأضافت المادة)الرابعة( وهً موافقة الدولة المضٌفة 

قد ٌتم االتفاق  وإنماالموافقة بصورة ضمنٌة  إعالنوقد ال ٌشترط  أراضٌهاعلى فتح مركز قنصلً على 

 .العالقات الدبلوماسٌة  إنشاء أثناءعلٌها 

فً مادتها األولى 8124فالبعثة القنصلٌة جاء تعرٌفها فً اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة الصادرة عام         

( أو consulate- generalامة)بقولها فً فهم التعابٌر التالٌة)البعثة القنصلٌة ٌقصد بها أي قنصلٌة ع

 (.consulate ageny( او لحالة قنصلٌة )vice consulate( او بناٌة قنصلٌة )consulateقنصلٌة )

وكذلك عرفها عبد القادر سالمة بأنها فرع وزارة الخارجٌة والتً تقوم بدور حلقة الوصل نٌابة عن         

من خالل وزارة الخارجٌة فً الشؤون  إلٌهاولة الموفدة حكومتها بٌن الوزارات والمصالح الرسمٌة فً الد

بحماٌة مصالح الدولة المرسلة ومصالح رعاٌاها فً الدولة المستقبلة وكذلك فً ؼٌرها من المهام التً تتعلق 

 . (8)8124المماثلة لتلك المنصوص علٌها فً المادة الخامسة من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات قنصلٌة 

العالقات  إدارةالقٌام بمهام  إلٌهافاضل زكً"هً تلك البعثات التً ٌعهد  األستاذفها وكذلك عر         

 .(6)االقتصادٌة وتجارٌة ورعاٌة شؤون مواطنً بالدها فً الخارج" 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة, -طبعة اولى, دار النهضة العربٌة, مصر( سالمة عبد القادر, التمثٌل الدبلوماسً والقنصلً المعاصر, 8)

 .611,ص8112

 .621, ص8116( د. فاضل زكً محمد, الدبلوماسٌة فً عالم متؽٌر, بؽداد, جامعة بؽداد, دار الحكمة للطباعة والنشر, 6)
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ون دولة أخرى, للدفاع عن مصالحها ولتسهٌل أعمال وشؤ إلىبعثة ترسلها دولة ما  أٌضاوٌقصد بها         

مواطنٌها المجتمعٌن فً الدولة المضٌفة وكذلك العمل على تنمٌة العالقات التجارٌة واالقتصادٌة والثقافٌة 

جوازات ووثابق وتأشٌرات والمستندات الالزمة رعاٌا الدول  وإصدار إلٌهابٌن الدول الموفدة والموفد 

 اها أفراداً أو هٌبات .الموفدة الراؼبٌن فً السفر للدولة وتقدٌم العون والمساعدة لرعاٌ

وٌتولى مهام رباسة البعثات القنصلٌة القناصل الذٌن على درجات مختلفة تقررها عوامل مختلفة         

ومنها مصالح اقتصادٌة وتجارٌة, رؤساء البعثات القنصلٌة ٌكونون على أربعة أصناؾ هم )قنصل 

 . (8)عام,قنصل , نابب قنصل, وكٌل قنصل( 

ة قنصل كانت تعنً عند الرومان الربٌس التنفٌذي, وان ؼالبٌة المعاجم تتفق عند ذكر كلمة كلم أما        

الوظٌفة للقنصل كمٌزة أساسٌة له ومنها ما جاء فً المعجم الوسٌط" القنصل هو النابب  إبرازقنصل على 

 . (6)عن الدولة فً دولة أخرى ٌحمً حقوقها وتجارتها وٌدافع عنها" 

دولة أجنبٌة لمباشرة األعمال ذات طابع  إلىموس السٌاسً فقد عرفه"ربٌس بعثة توفد القا أما        

 . (4)رعاٌة مصالح الدولة ورعاٌاها فً هذه الدولة إلىتهدؾ عامة  وإدارياقتصادي 

تتكون البعثة القنصلٌة من "القنصل ربٌس للبعثة وأعضاء طاقم الخدمة", والقناصل ٌختلفون من         

حٌث الدرجة الوظٌفٌة التً ٌمارسون بها األعمال وهم قناصل سلكٌون وقناصل فطرٌون وسنناقش أعمالهم 

 وأنواعهم بالفرع القادم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8124( المادة)   (الفقرة)   ( من اتفاقٌة فٌٌنا للبعثات القنصلٌة لعام 8)

 .216, ص6القاهرة, ج -( معجم اللؽة العربٌة, المعجم الوسٌط, )دار عمران(, مصر6)

 .421, ص4القاهرة, ط -لنهضة العربٌة, مصر( احمد عطٌة هللا, القاموس السٌاسً, الطبعة األولى, دار ا4)
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 الفرع الثاني

 رؤساء البعثات القنصلية وأصنافهم وأسبقيتهم

الدول التً تقٌم فٌها بشكل دابم وله مركز محدد فً الدولة بموافقة  إلحدىٌعتبر القنصل موظفا ً         

 -الدولة األخرى الذي ٌهدؾ الى تطوٌر العالقات سلمٌة وتعاونٌة وبصدد ذلك سنوضح فً الفقرتٌن التالٌتٌن:

المسلكً تعرٌؾ للقنصل  8124لم تحتوي اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة لعام  -القناصل المسلكٌون : -أوال ً:

اال ان التعرٌؾ السابد بانه شخص تعٌنه الدولة الموفدة لممارسة العمل القنصلً على وجه التحدٌد لقاء أجر 

ٌدفع له, وهو ٌعترؾ العمل القنصلً وال ٌقوم بأي نشاط مهنً فً الدولة المضٌفة ٌفرج عن وظابفه 

 القنصلٌة.

نجاز وظابؾ قنصلٌة فً دولة الموفدٌن الٌها وٌتقاضى وان هؤالء القناصل تقوم الدولة بتعٌٌنهم وإرسالهم إل

نتٌجة عملهم راتبا ً مالٌا ً مخصص شأنهم شأن جمٌع الموظفٌن وإنهم ٌجب ان ٌكون من رعاٌا الدولة التً 

وتقرر من حٌث المبدأ أن ٌكون الموظؾ جنسٌة الدولة الموفد الٌها, توفدهم, وقد ٌكون فً الؽالب حامال 

لها الحق ان  األخٌرً الدولة الموفدة وقد ٌكون حامال للجنسٌة الدولة المضٌفة شرٌطة القنصلً من مواطن

 . (8)شاءتتسحبها متى 

وٌسمون بالقناصل التجارٌون ٌتم اختٌارهم من قبل رجال األعمال أو تجار  -القناصل الفطرٌون: -ثانٌا ً:

بتمثٌل مصالح رعاٌاها فً  األجنبٌةم الدولة وؼالبا ً ما ٌحمل هؤالء جنسٌة البلد الذي ٌقٌمون فٌه فتعهد له

تلك البلد وٌمكن ان ٌكون رعاٌاها من دولة أخرى أو دولة ثالثة وال ٌتقاضون أجرا ً ثابتا ً مقبل قٌامهم 

بالمهام القنصلٌة وال ٌعتبرون موظفٌن للدولة لذا ال ٌجوز لهم ممارسة أي عمل أخر وعمل تجاري, كما 

ن اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة, ٌنقسم رؤساء البعثات القنصلٌة الى أربع ورد فً المادة التاسعة م

  -:(6)فبات

القنصل العام له مرتبة أعلى من القنصل العادي وٌعٌن كربٌس لعدة دوابر قنصلٌة كما  -أ( القنصل العام :

 ة اذا كان اختصاصه ٌشملكامال ً على باقً أعضاء البعثة القنصلٌة لبلدة فً الدولة المستقبل إشرافاٌشرؾ 

على  اإلداري إشرافهفٌقتصر  إقلٌمهذه الدولة, اما اذا كان اختصاصه محددا ً بمنطقة معٌنة من إقلٌم  عموم

 أعضاء البعثة القنصلٌة المعٌنٌن فً دابرته القنصلٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلٌل مرسً, الطبعة األولى,أصول العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة, ناشر المركز العلمً للدراسات  (د. عبد الفتاح الرشدان, محمد8)

 .816, ص6111السٌاسٌة, األردن, 

, 6184, منشورات الحلبً الحقوقً, بٌروت, 8( منٌرة أبو بكر محمد, الصالت بٌن العالقات الدبلوماسٌة والعالقات القنصلٌة, ط6)

 .861ص
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والقنصل العام كان ٌستفٌد فً الماضً من حصانات وامتٌازات واسعة جداً, وهذه الحصانات كانت مستمدة 

 . (8)من مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك رؼبة طرفٌن فً تنمٌة عالقات تجارٌة واقتصادٌة أساسا

ال ٌستوجب حجم  ٌعتبر القنصل ربٌساً لدابرة كأن تكون مدٌنة صؽٌرة او مرفأ أو موانا, -ب( القناصل:

العمل فٌها إنشاء قنصلٌة, وتعتبر ذات أهمٌة أقل من الدوابر التً ٌعٌن بها القنصل العام وطبٌعة عملها ال 

 تختلؾ عن القنص العام.

مساعدون للقناصل العامٌٌن او القناصل وٌراسلون البعثة فً حالة  إنهمفً الواقع  -ج( نواب القناصل :

 بالنٌابٌاتاالت ٌكونون فٌها رؤساء أصلٌٌن لبعثات القنصلٌة صؽٌرة تعرؾ تؽٌب ربٌسها اال ان هناك ح

 .( 6)وتقع فً المدن الصؽٌرة او النابٌة ال ٌستوجب حجم العمل فٌها افتتاح قنصلٌة او قنصلٌة عامةالقنصلٌة 

لمباشرته جمٌع موظؾ له حق قنصلٌة ٌعٌنه العام او القنصل بعد موافقة دولته  -د( الوكالء القنصلٌٌن:

المهام فً مدٌنة تدخل فً دابرة ضمن اختصاصه وال ٌحق له االتصال بسلطات دولته ألنه ٌدل تحت 

 إشراؾ قنصل الذي اختاره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .861, ص6188,( خلٌل حسن,"التنظٌم القنصلً" منشورات الحلبً الحقوقٌة, بٌروت8)

ة مقارنة(منشورة",أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلٌة ول لرعاٌاها فً خارج)دراسة تأهٌلٌ( أكرم بن فهد الرقٌبة," حماٌة الد6)

 .12, ص6184العلوم األمنٌة, جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة, الرٌاض, 
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 طلب الثانيمال

 الحصانات واالمتيازات الخاصة بالبعثة القنصلية

 الفرع األول

 حصانات وامتيازات الخاصة برئيس البعثة وأعضائها

 األحوالمن الواضح ان الحصانات واالمتٌازات المعطاة ألعضاء البعثة القنصلٌة ال ٌمكن ان تعادل بكل 

 أعمالتلك الممنوحة ألعضاء البعثة الدبلوماسٌة لذلك ال ٌتمتع األعضاء بالحصانة اال عما ٌصدر عنهم من 

  -العمة او رسمٌة الخاصة وبصدد ذلك سنبحث هذا الموضوع بالفقرات التالٌة: أفعالهمون رسمٌة د

 الحومة الشخصية للمبعوث القنصلي -أوالً :

ان الحرمة الشخصٌة للمثل القنصلً لٌست مطلقة كما هً فً الحرمة الشخصٌة للمثل الدبلوماسً الذي 

كن ان تتخذه السلطات المحلٌة وقد أقرت اتفاقٌة فٌٌنا ٌتمتع بحصانة مطلقة تجعله بمنأى من أي إجراء مم

 (.31,38,36للعالقات القنصلٌة حرمة الشخصٌة للمثل فً المواد)

( بما ٌلً) على الدولة الموفدة الٌها ان تعامل األعضاء القنصلٌٌن باالحترام الالزم لهم وان 31فنصت المادة)

 حدٌثهم او كرامتهم(.تتخذ كافة التدابٌر لمنع المساس بشخصهم او 

( بأنه)ان ال ٌكون األعضاء القنصلٌٌن عرضة للقبض او الحبس االحتٌاطً اال فً حالة 38ونصت المادة)

 جناٌة خطٌرة وبعد صدور قرار من السلطة القضابٌة المختصة(.

أي أحد من  ( على الدولة الموفد الٌها ان تبلػ ربٌس البعثة القنصلٌة فً حالة القبض على36وأوجبت المادة)

أعضاء الطاقم القنصلً او حجزه, او اتخاذ إجراءات جنابٌة ضده, واذا كان هذا اإلجراء موجه ضد ربٌس 

 .(8)البعثة القنصلٌة ٌجب على الدولة الموفد إلٌها ان تبلػ ذلك الى الدولة الموفدة بالطرٌق الدبلوماسً

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الرافدٌن للطباعة والنشر, بٌروت, لبنان, 8( د. قاسم خضٌر عباس, المبادئ األولٌة فً القانون الدبلوماسً, ط8)

 .24,ص6111
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 -ثانيا ً : الحصانة القضائية:

لمحلً اذا ارتكب جنحة خطٌرة او جنابٌة, وهو ما ٌسمح بتقدٌم المبعوث القنصلً الى القضاء الجنابً ا

( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة, اال انه من المقرر إعفاء أعضاء البعثة من الخضوع 38أقرته المادة )

لقضاء الدولة التً ٌمارسون فٌها مهامهم بالنسبة لكل التً تقع منهم أثناء تأدٌة وظابفهم او بسببها وقد, أقرت 

عفاء مختلؾ المعاهدات القنصلٌة وكثٌر من التشرٌعات الوطنٌة على اعتبار إن األعمال الرسمٌة التً هذا اال

تصدر عنه باسم دولته او لحسابها, فال ٌجوز احتراما ً لسٌادة هذه الدولة إخضاعه لقضاء دولة أخرى وإنما 

ولى نقل الشكوى بالطرٌق الدبلوماسً ٌكن للمتضرر ان ٌتقدم بشكوى الى حكومة الدولة الموفد الٌها والتً تت

 .( 8)الى حكومة الدولة التً ٌمتلكها القنصل المسبول وفقا ً لما تقضً به الظروؾ 

اما بالنسبة للمسابل األخرى كأن تكون مدنٌة أو إدارٌة فان المبعوث القنصلً ٌعامل كسابر المواطنٌن 

الرسمً فٌجوز مقاضاته من أجل التزاماتهم ودٌونه  اآلخرٌن بالنسبة لكل تصرفاته التً ال عالقة له بالعمل

 الخاصة, كما ٌجوز العجز على أمواله من أجل استٌفاء الدٌون.

 أداء الشهادة -ثالثا ً:

, وال اإلدارٌةالقضابٌة او  اإلجراءاتسٌر  أثناءبالشهادة  لإلدالءٌسمح بان ٌطلب من اعفاء البعثة الحضور 

تأدٌة الشهادة اال فً األحوال التً تكون عن  اطاقم الخدمة ان ٌرفضو أعضاء ٌمكن للموظفٌن القنصلٌٌن او

او بتقدٌم المكاتب او المستندات الرسمٌة الخاصة بها, وٌجوز االمتناع عن  أعمالهموقابع تتعلق بمباشرة 

 دالءاإلرفض الموظؾ القنصلً  فإذاالشهادة بوصفهم خبراء فً القانون الوطنً للدولة الموفدة,  أداءه

جبري او قضابً, كما ال ٌجوز للسلطة ان تطلب شهادة موظؾ  إجراءاي  إبقابهبشهادته فال ٌمكن ان ٌتخذ 

واجبه وعرقلة عمله وٌمكنها الحصول على شهادته بالمنزل او االكتفاء بتقرٌر مكتوب قنصلً أثناء تأدٌة 

 . (6)اقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة( من اتف33موضحة فً المادة) األعمالمنه, وعلى العموم فان كل هذه 

 -:لمالٌة والكمركٌة وتتمثل بما ٌلًالبعثة ببعض اإلعفاءات ا أعضاءالمالٌة والكمركٌة حٌث ٌتمتع  اإلعفاءات

  اإلعفاء من الضرابب -أ

ٌعفى األعضاء والموظفون القنصلٌون وكذلك عابالتهم الذٌن ٌعٌشون فً كنفهم من كافة الضرابب  -8

 لشخصٌة والعٌنٌة واألهلٌة ومحلٌة والبلدٌة.والرسوم ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .484,ص8121( علً صادق, قانون دبلوماسً, منشأ المعارؾ, اإلسكندرٌة, 8)

مقدمة الى كلٌة ( ولٌد عمران, الوسابل المنظمة للعالقات الخارجٌة)تمثٌل خارجً ومعاهدات, منشورة,رسالة ماجستٌر 6)

 .8, ص6184الحقوق, جامعة القسطنطٌنٌة, الجزابر, 
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 التً ٌتقاضونها مقابل خدمتهم. األجورٌعفى أعضاء الطاقم الخدمة من الضرابب والرسم على  -6

لضرٌبة الدخل  أجورهماو  ماهٌتهمتخص  أشخاصاالبعثة القنصلٌة الذٌن ٌستخدمون  أعضاءٌجب على  -4

فٌما ٌختص األعمال  أصحابٌحترسوا االلتزامات التً تقرضها قوانٌن ولوابح الدولة على  أن إلٌهاالموفد 

 بتحصٌل ضرٌبة الدخل.

 إعفاء من الرسوم الكمركٌة -ب

تخص الموظؾ وعابلته  وأشٌاءتخص العمل الرسمً للبعثة  أشٌاء بإدخالتسمح الدولة الموفد الٌها  -8

 من الرسوم الكمركٌة . وإعفابها

( من هذه المادة بالنسبة 8منصوص علٌها فً فقرة) وإعفاءاتٌتمتع الموظفون القنصلٌون بالمزاٌا  -6

 ألشٌاء مستورده عند أول توطن.

 كنفهم من تفتٌش الكمركً على أمتعتهمعابالتهم الذٌن ٌعٌشون فً  وأفرادٌعفى األعضاء القنصلٌون  -4

اال اذا كانت أسباب جدٌة واعتقاد بوجود أشٌاء ؼٌر التً  الشخصٌة  التً معهم وال ٌجوز إخفابها للتفتٌش

 . (8)( من هذه المادة8وردت فً نقطة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8124( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة 11-31( انظر مادة)8)
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 الفرع الثاني/المطلب الثاني

 واالمتيازات الخاصة بمقر البعثة القنصليةالحصانات 

ٌتمتع دار البعثة بحصانات وامتٌازات ال تقل أهمٌة عم ما تحظى بها البعثة الدبلوماسٌة فان كانت أضٌق 

 -نظاماً منها ألنها مبٌنة على أساس الوظٌفة وبصدد ذلك سنبحث:

هذه  اآلندولة المضٌفة مراعاتها, حرمة مقر التمثٌل القنصلً: لمقر البعثة حرمة خاصة ٌجب على ال -8

الحصانة لٌست مطلقة كما هو الحال فً مقر التمثٌل الدبلوماسً, لذا ٌحق لرجال السلطة القضابٌة واإلدارٌة 

عند دخول الى مقر القنصلٌة, استبذان القنصل من باب الباقة والرعاٌة لدولته, كما ٌجوز للقنصل ان ٌأوي 

من السلطات الوطنٌة وفً حال قٌامه ٌجوز للسلطات المطالبة بتسلٌم الالجا  فً مقر القنصلٌة مجرماً هارباً 

فوراً, وفً حال الرفض ٌجوز لهم اقتحام المقر للقبض علٌه مع مراعاة عدم العبث بمحتوٌات مكاتب 

 القنصلٌة بما تحتوٌه من محفوظات ووثابق وسندات.

( منها على 81لدول األمرٌكٌة حٌن نصت المادة)وقد أكدت على حرمة المقر القنصلً اتفاقٌة هافا بٌن ا

مصونة, وال ٌجوز القنصلٌة ال واألماكن التً تشؽلها المكاتب والمحفوظاتان"المقر الرسمً للقناصل 

, وقد ورد هذا النص فً المادة  (8)للسلطات المحلٌة فً أٌة حالة دخولها دون إذن من الممثلٌن القنصلٌٌن"

 .8112أقرها معجم القانون الدولً بشأن الحصانات واالمتٌازات القنصلٌة عام التاسعة من الالبحة التً 

 ( تحت عنوان)حرمة مبانً القنصلٌة( 48وكذلك أكدت اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة فً مادته)

 تتمتع مبانً القنصلٌة بالحرمة فً الحدود المذكورة فً هذه المادة. -أ

ان تدخل فً الجزء المخصص من مبانً القنصلٌة ألعمال البعثة  إلٌهاال ٌجوز لسلطات الدولة الموفد  -ب

بٌس البعثة القنصلٌة او من ٌنٌبه او موافقة ربٌس البعثة الدبلوماسٌة للدولة الموفدة, ؼٌر انه بموافقة ر إال

 أخرى تستدعً اتخاذ تدابٌر وقابٌة.ٌمكن افتراض وجود موافقة ربٌس البعثة فً حالة حرٌق أو كارثة 

التزام خاص باتخاذ جمٌع التدابٌر  إلٌها( من هذه المادة فان الدولة الموفد 6مع مراعاة أحكام فقرة) -ج

 المناسبة لحماٌة مبانً القنصلٌة ضد أي اقتحام او إفرازها, او اضطراب أمن البعثة او الحط من كرامتها.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81( قاسم خضٌر عباس, المبادئ األولٌة فً القانون الدبلوماسً, مصدر سبق ذكره, ص8)
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من ٌجب ان ٌكون مبانً القنصلٌة ومفروشاتها وممتلكات البعثة ووسابل النقل بها محصنة ضد أي شكل  -د

ما ٌكون نزع الملكٌة ضرورٌا لمثل هذه  االستٌالء ألؼراض الدفاع الوطنً ومنفعة العامة او فً حالة

األؼراض فٌجب اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لتجنب عرقلة قٌام باألعمال القنصلٌة ودفاع تعوٌض فوري 

 . (8)ومناسب وفعال للدولة الموفدة

صلٌة ( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القن44وهو منصت علٌه المادة) -حرمة المحفوظات والوثابق القنصلٌة : -6

 كانت. أٌنماوكل  األزمان  األوقاتبان المحفوظات والوثابق القنصلٌة حرمتها فً جمٌع 

الرسمٌة  األؼراضلجمٌع تجٌز الدولة المستقبلة حرٌة االتصال للمركز القنصلً  -حرٌة االتصال: -4

حملة الحقابب وتصون هذه الحرٌة, وٌمكن للمركز ان ٌستخدم جمٌع وسابل االتصال المناسبة, بما فً ذلك 

 الدبلوماسٌة والقنصلٌة وتكون حرمة المراسالت الرسمٌة للمركز القنصلٌة مصونة.

هذه الحرمة  إن إالحرمة الحقٌبة فال ٌجوز فتحها أو حجزها,  إلى( 41( من المادة)4وقد أشارت الفقرة)

لٌست مطلقة لما نصت علٌها اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة بالنسبة للحقٌبة الدبلوماسٌة اذ ان هذه الفقرة 

نصت على ما ٌأتً))ال ٌجوز فتح الحقٌبة القنصلٌة أو حجزها,ومع ذلك, اذا كانت لدى السلطات المختصة 

 أشٌاءحقٌبة تحتوي على شًء ؼٌر المراسالت او الوثابق او حرٌة االعتقاد بان ال أسبابفً الدولة المستقبلة 

( من هذه المادة جاز لتلك السلطات ان تطلب فتح الحقٌبة فً حضورها, مع ممثل 3فً الفقرة) إلٌهاالمشار 

الحقٌبة الى جهتها  أعٌدتعن الدولة الموفدة مفوض بذلك فاذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك الطلب 

( 4( ٌتماشى تماما مع تحفظ دولة قطر الوارد فً فقرة)4ر فً هذا الشأن الى ان نص الفقرة)األصلٌة((وتشٌ

 . (6)8124اتفاقٌة العالقات القنصلٌة لعام  إلىمن تحفظها المثبت فً وثٌقة انضمامها 

مبانً ( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة بان تعفى ال46وهو ما حددته مادة) -اإلعفاء من الضرابب : -3

القنصلٌة ومسكن ربٌس البعثة القنصلٌة األصل التً تمتلكها او تستأجرها الدولة المعتمدة ادى شخص ٌعمل 

والمواطنٌن بخصوص بٌع او شراء  اإلرهابلحسابها من جمٌع الضرابب والرسوم التً تفرض على 

 . (4)العقارات أو تأجٌرها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.48, المادة )8124( انظر اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة لعام 8)

قطر,  -,الدوحة6ً دولة قطر,ط( المعهد الدبلوماسً, قواعد وأصول التنظٌم الدبلوماسً والقنصلً وتطبٌقاتها ف6)

 . http/www.di.mofa.gov.qa,844ص

محمد  ةعامج إلى( مرؼاد الحاج, حصانة المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن, رسالة ماجستٌر فً القانون الدولً )منشورة(, مقدمة 4)

 .41, ص6183خضٌر بكسرة, 
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ٌتمتع أعضاء البعثة بحرٌة التنقل داخل الدولة المعتمد لدٌها من أجل تنفٌذ أعمال وظٌفتهم  -حرٌة التنقل : -1

تنقل والسفر داخل إقلٌم الدولة عندما ٌتطلب عملهم ذلك ولٌس لسلطات الدولة المعتمد الرسمٌة فٌجوز لهم ال

لدٌها منعهم من التنقل مع مراعاة قوانٌن الدولة المعتمد لدٌها وأنظمتها المتعلقة بتنظٌم أوسع دخولها ألسباب 

 . (8)أمنٌة

 -تسهٌالت أخرى والمتمثلة بــ : -2

 دولته وشعارها.حق المركز القنصل فً علم  -أ

 حق المركز القنصل باالتصال برعاٌاها. -ب

 السماح للمركز القنصلً بان إقلٌم الدولة المعتمدة لدٌها رسوما ً ومصارٌؾ مقابل أعمال القنصلٌة. -ج

إبالغ الدولة المعتمد لدٌها المركز القنصلً بالمعلومات فً حالة الوفاة او الوالٌة او الوصاٌة او ؼرق  -د

 و الحوادث الجوٌة.السفن ا
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 .41( نفس المصدر السابق, ص8)
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 المبحث الثاني

 البعثة القنصلية للمهام والواجبات

 تمهيد

دولته وفقاً للقانون ان مهام البعثة القنصلٌة تختلؾ عن مهام البعثة الدبلوماسٌة فالمبعوث الدبلوماسً ٌمثل 

الدولً ومهمته تعد نٌابة عن ربٌس الدولة والمعبر عن إرادة دولته,أما البعثة القنصلٌة فتقتصر مهامه 

 بالجانب االقتصادي واإلداري والتجاري, كما ان نٌابته عن دولته محددة بنطاق إقلٌمً معٌن.

التً تقوم بها اما الواجبات فتكون الى حد كبٌر متشابهة كما حددتها االتفاقٌات الدولٌة وهً نفس االلتزامات 

 -البعثة اتجاه الدولة المضٌفة, وسنبحث هذا الموضوع فً المطلبٌن التالٌٌن:

 مهام البعثة القنصلٌة. -المطلب األول:

 واجبات البعثة القنصلٌة. -المطلب الثانً :
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 المطلب األول

 مهام البعثة القنصلية

الوظابؾ المناطة بالبعثة القنصلٌة سبب وجودها واألساس الذي من أجله تم تبادل العالقات القنصلٌة فوجود 

أنشا فً إطاره وال تتحقق اال  البد ان تؤثر فً الوسط الطبٌعً الذي  وإنماالبعثة لٌس محض وجود محاٌد 

وان وظابؾ البعثة القنصلٌة متعددة ومتعلقة بمواضٌع مختلفة عكس البعثة ارسته بعض الوظابؾ مبم

 -لتً ٌمكن جمعها ببعض من التحدٌات, وسنبٌن ذلك فً الفقرات التالٌة:الدبلوماسٌة ا

حماٌة مواطنٌهم ورعاٌة شؤونهم ومن ضمن هذه المهام مساعدة مواطنٌهم وإعادتهم الى وطنهم,  -أوال ً:

واطنٌهم وفق قوانٌن الدولة المقٌمٌن فٌها, فً حدود ما ٌفرضه القانون الدولً العام والدفاع عن مصالح م

واالتفاقات المبرمة بٌن البلدٌن ان وجدت, ورفع دعاوي مواطنٌهم الى السلطات المحلٌة واتخاذ اإلجراءات 

والتصدٌق على  التً تقتضٌها الظروؾ للمحافظة على حقوق الورثة, وتوثٌق العقود وتحرٌر عقود الزواج, 

اإلمضاءات, وترجمة األوراق التً تتطلب ترجمة رسمٌة ومهمة القنصل فً هذه األمور تتحدد وفق 

,وان هذه الوظٌفة ال تقتصر على األفراد الطبٌعٌٌن وإنما تشمل أٌضا  (8)القوانٌن المحلٌة والمعاهدات الدولٌة

 . (6)صة والعامة(األشخاص االعتبارٌة او المعنوٌة)الشركات والمؤسسات الخا

/ب( من 1: تنص المادة الخامسة)العمل على تقدم التجارة والصناعة وتنمٌة العالقات الثقافٌة والعملٌة -ثانٌا ً:

على انه من بٌن وظابؾ القنصل تنمٌة العالقات التجارٌة واالقتصادٌة والثقافٌة  8124اتفاقٌة فٌٌنا لعام 

امة وتشجٌع وتتبٌن عالقات الصداقة بٌن الدولتٌن بأي وسٌلة أخرى والعملٌة بٌن الدول الموفدة ودولة اإلق

 فً إطار أحكام هذه االتفاقٌة.

فً حٌن تنص فقرة)ج( من المادة نفسها على ان ٌقوم القناصل باالستعالم بكل الطرق المشروعة عن 

دٌم التقارٌر عن ذلك أوضاع وتطور الحٌاة التجارٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والعلمٌة فً دولة اإلقامة وتق

 المعنٌٌن. األشخاصالمعلومات الى  وإعطاءلحكومة الدولة الموفدة 

على مصالح دولته التجارٌة وجمع المعلومات المتعلقة بما ٌتتبعه بلد السهر  إطاروٌتضمن عمل القنصل فً 

 . (4)اإلقامة من المنتجات الزراعٌة والصناعٌة وما ٌحتاج إلٌه
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 وما بعدها. 23( د. قاسم خضٌر عباس, مصدر سبق ذكره, ص8)

 .343, ص6114( د.أحمد أبو ألوفا, عالقات دبلوماسٌة وقنصلٌة علما ً وعمل, القاهرة, دار النهضة العربٌة, 6)

 .22( أكرم بن فهد الرقٌبة, مصدر سبق ذكره, ص4)
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, كما ٌقوم القنصل اإلقامةكذلك تنفٌذ المعاهدات التجارٌة والصناعٌة المبرمة بٌن دولة القنصل ودولة و

بتقدٌم المعلومات الالزمة لرعاٌا دولته من التجار والصناع وتقدٌم االستشارات والمساعدات لهم, وتقدٌم 

االقتصادٌة فً البلد  ألوضاعاوالمؤسسات االقتصادٌة عن  األعمالالمعلومات الالزمة للتجار ورجال 

المحلٌة المتعلقة بالسفر  واألنظمةالكمركٌة وتعرٌفها  واإلجراءاتالضٌؾ ومجاالت العمل واالستثمار 

عن استفساراتهم ومساعداتهم فً كل ما ٌسهل مهمتهم وتعرٌفهم بالمؤسسات  واإلجابةو الترانزٌت, والتنقل 

ٌفة واقتراح المؤسسات الموجودة فً الدولة المضٌفة التً االقتصادٌة وبرجال األعمال فً الدولة المض

وكذلك تقدٌم المعلومات التً ٌطلبها  مؤسسات بلدهجات كاالت التجارٌة من اجل تسوٌق منتٌمكنها تولً الو

الى قٌامه  باإلضافةمواطنو الدولة المضٌفة, وتوسط فً حل النزاعات التً قد تنشأ بٌن تجار بالده وتجاره 

, كما ٌؤدي القنصل دوراً هاماً فً مجال العالقات اإلقامةفً تنظٌم المعارض التجارٌة فً دولة  بالمشاركة

عن بالده, وٌشرؾ الموظؾ  األفالمالثقافٌة والفنٌة سواء بتنظٌم او تشجٌع المعارض الفنٌة وتقدٌم الوثابق و 

قة وٌضع جدول بأسمابهم الذٌن ٌتابعون دراساتهم فً منطالقنصلً على نشاطات الطالب من مواطنٌه 

وأماكن وجودهم وٌتابع أحوالهم وٌزود الوزارة المختصة فً بالده بمعلومات عن تحصٌلهم ومسلكهم وٌقوم 

بمساعدتهم وتقدٌم العون الالزم لهم وٌصادق على شهادتهم وٌزودهم باإلفادة الالزمة مراعٌا ً تعلٌمات 

قناصل بعض الدول بإعطاء معلومات عن المدارس والمعاهد , كما ٌقوم (8)وزارة الخارجٌة فً هذا المجال

 . (6)العلٌا والجامعات للطلبة الذٌن ٌرؼبون فً متابعة دراساتهم بها

على  اإلشراؾ األجنبٌةكذلك من وظابؾ القنصل فً مٌناء الدولة  -على المالحة وتنظٌمها: اإلشراؾ -ثالثا ً:

ب على ذلك ان القنصل ٌنبؽً علٌه ان ٌقدم كافة التسهٌالت مالحة الدولة التً ٌتبعها هذا القنصل وٌترت

وان ٌقوم بتفتٌشها عند  أوراقهاالسفن التً تحمل علم دولتها وٌسجل و ٌسجل على  إلىوالمساعدات الممكنة 

 وصولها ورحٌلها, وتسوٌة المنازعات التً قد تنشأ بٌن ربانها وبحارتها او ركابها.

الحرجة وعند حدوث الكوارث ولعل من  األوقاتهذه السفن فً  إلىت كما ان علٌه ان ٌقدم المساعدا

المناسب ان نقول ان هذه المساعدة التً ٌقدمها القنصل لٌست قاصرة على السفن الخاصة التً تعود الى 

الى سحنتها العامة فٌما لو دخلت المٌناء الذي ٌقٌم فٌه القنصل وذلك بناء على  أٌضاتمتد  وإنمارعاٌا دولته 

 .(4)إشراؾ على السفن العامةلب قابد هذه السفن ؼً ان القنصل لٌس له أي سلطة ط
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, 6118( جابر عاصم, الوظٌفة القنصلٌة فً القانون والممارسة دراسة مقارنة, طبعة أولى, عوٌدات للنشر لبنان, بٌروت, 8)

 بعدها.وما  214ص

 .614( علً صادق أبو هٌؾ, القانون الدبلوماسً, مصدر سبق ذكره, ص6)

 .611, ص8116( صالح ٌوسؾ عجٌة, محاضرات فً القانون الدولً العام, بؽداد, مطبعة الزهراء, 4)
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 -الوظابؾ اإلدارٌة وتفعل هذه الوظابؾ ما ٌلً : -رابعا ً:

أ(إصدار جوازات السفر وتجدٌدها وكذلك الوثابق األخرى لرعاٌا دولته ومنح التأشٌرات والوثابق الالزمة 

/د( من 1المعلومات لألشخاص الذٌن ٌرؼبون فً زٌادة الدولة الموفدة وهذا ما نصت علٌه المادة) وإعطاء

سفر لرعاٌا الدولة الموفدة ومنح )ٌقوم القناصل بإصدار جوازات السفر ووثابق ال8124اتفاقٌة فٌٌنا لعام 

 سمات ووثابق لألشخاص من الراؼبٌن فً زٌارة الدولة الموفدة(.

ب(التأشٌر على الشهادة المحررة فً الخارج وذلك لتثبٌت مصدرها وكذلك التصدٌق على الوثابق والفواتٌر 

 التجارٌة والوثابق المتشابهة.

 .(8)الدولة الموفدة المقٌمٌن على أراضً الدولة المستقبلة بات لرعاٌاوالتعوٌضات والمكاف األجورج(تحوٌل 

الوظابؾ القضابٌة وتنحصر هذه الوظٌفة فً ما ورد من المادة الخامسة فقرة)ط , ي( من اتفاقٌة -خامسا ً:

 بالتمثٌل وتعدٌل. 8124فٌٌنا 

المحاكم  أمامل المناسب موفدة او اتخاذ التدابٌر الالزمة لضمان تمثٌلهم التمثٌتمثٌل رعاٌا الدولة ال -أ

لطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة طبقاً لقوانٌن ولوابح هذه الدولة  إلٌهاوالسلطات األخرى فً الدولة الموفد 

لصٌانة حقوق ومصالح هؤالء الرعاٌا فً حالة عدم استطاعتهم بسبب ؼٌابهم او ألي سبب آخر, والدفاع فً 

 .إلٌهااعاة التقالٌد واإلجراءات المتبعة فً الدولة الموفد الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم وذلك مع مر

القضابٌة وؼٌر قضابٌة والقٌام باإلثباتات القنصلٌة وفقا ً لالتفاقٌات الدولٌة القابمة او فً  األوراقتسلٌم  -ب

 . (6)حال عدم وجود مثل تلك االتفاقٌات بأي طرٌقة تتماشى مع قوانٌن ولوابح دول المقر

على ان  8124/و( من اتفاقٌة فٌٌنا لعام 1تنص المادة) -المدنٌة: واألحوالقٌام بأعمال التوثٌق ال -سادسا ً:

تشمل الوظابؾ القنصلٌة القٌام بأعمال التوثٌق واألحوال المدنٌة وممارسة المهام المماثلة واألعمال اإلدارٌة 

 بقدر ما تسمع به قوانٌن وأنظمة دولة اإلقامة.
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( د. ؼازي حسٌن صبارٌنً, الدبلوماسٌة المعاصرة)دراسة قانونٌة(, طبعة أولى, دار ثقافة للنشر 8)

 .614ص-616,ص6188والتوزٌع,

 .422( أحمد أبو ألوفا ,مصدر سبق ذكره, ص6)
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من مهام القنصل ولكن ٌستطٌع استثناء ممارسة بعض المهام االختصاصات السٌاسٌة هً لٌست  -سابعا ً:

( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة 82هذا ما قررته المادة)وماسٌة الى جانب مهام القنصلٌة, السٌاسٌة والدبل

 . (8)اذا مارس هذه المهام الدبلوماسٌة ال ٌجوز له العبث فً المزاٌا والحصانات الدبلوماسٌةولكنه 

األخرى: تنص المادة الخامسة الفقرة)و( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة  األعمالالقٌام بكافة  -: ً ثامنا

او التً ال تعترض علٌها هذه  إلٌهابمعرفة الدولة الموفدة والتً ال تحظرها قوانٌن ولوابح الدولة الموفد 

 . (6)دولة الموفدة والدولة الموفد الٌهاالدول او التً ورد ذكرها فً االتفاقٌة الدولٌة المبرمة بٌن ال

نستنتج من هذا األمر  ان مهام البعثة القنصلٌة عدٌدة وكثٌرة تتعلق بعدٌد من الواضح التً تخص التجارة و 

 الثقافة وال ٌمكن حصرها بجانب معٌن اما واجبات البعثة فسنوضحها بالمطلب الثانً.
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 .22( د. قاسم خضٌر عباس, مصدر سبق ذكره,ص8)

 . 8124( الفقرة)و( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة 1( المادة)6)
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 المطلب الثاني

 واجبات البعثة القنصلية

المبعوثٌن لدٌها مراعاة  وواجباته ٌجب علٌه مراعاتها قبل ٌقع على المبعوث القنصلً عند قٌامه بمهامه

عدم لسٌادتها من جهة, والتزاما ً بالحدود المشروعة لمهمته من جهة أخرى وعلى أعضاء البعثة القنصلٌة 

التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدولة الموفد الٌها واحترام قوانٌن الدولة الموفد الٌها  وهو ما أكدت علٌه 

( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة 11والمادة ) 8128( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة 38المادة)

 . (8), وسنوضح ذلك فً الفقرات التالٌة8124

( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات 11القوانٌن ولوابح الدولة الموفد الٌها وهو ما أكدت علٌه المادة)احترام  -أوال ً:

 -ا فً فقرات ثالثة:القنصلٌة ووضعه

التً ٌتمتعن بها ان ٌحترموا قوانٌن ولوابح  األشخاص( مع عدم المساس بالمزاٌا والحصانات ٌجب على 8

 الدولة الموفد الٌها وعلٌهم كذلك عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة لتلك الدولة.

 صلٌة.( ال تستعمل مبانً القنصلٌة على أي نحو ال ٌتفق مع ممارسة األعمال القن6

مكاتب ومؤسسات او لحاالت أخرى فً جزء من  إقامة( من هذه المادة إمكان 6( ال ٌحرم نص الفقرة)4

المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن تلك التً تستخدمها البعثة  األماكنمبانً القنصلٌة بشرط ان تكون 

 فً تطبٌق هذه االتفاقٌة.القنصلٌة, وفً هذه الحالة ال تعتبر هذه المكاتب لجزء من مبانً القنصلٌة 

( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات 12وهو ما نصت علٌه المادة) -التأمٌن ضد األضرار التً تلحق بالؽٌر: -ثانٌا ً:

والتً نصت على )ٌجب على أعضاء البعثة القنصلٌة ان ٌقوموا بجمع االلتزامات التً  8124القنصلٌة لعام 

على بالنسبة للتأمٌن فٌما ٌتعلق بالمسؤولٌة المدنٌة المترتبة  لٌهاإتفرضها قوانٌن ولوابح الدولة الموفد 

 . (6)استعمال أي سٌارة أو سفٌنة أو طابرة
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 .8124( اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة 11( انظر المادة )8)

 .624سبق ذكره, ص( د. ؼازي حسن صبارٌنً, مصدر 6)
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أعمال وتصرفات التً ٌجب تجنبها هناك بعض من األعمال والتصرفات التً ٌجب ان ٌرتفع عنها  -ثالثا ً:

على مبعوث القنصلٌة عدم ممارسة  الموظؾ القنصلً لما لها من أثر على الشخصٌة الخلقٌة والوظٌفٌة لذلك

( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات 12مادة)اي نشاط مهنً او تجاري ٌهدؾ الى كسب شخصً وذلك طبقا لل

, الن ذلك ال ٌخدم مصلحة بلده فً تكرٌس جهد مبعوثها لعمله الرسمً وال ٌخدم 8124القنصلٌة لعام 

 . (8)األعمالمصلحة الدولة المستقبلة فً دفع المشاكل التً تنشأ عن قٌام المبعوث بهذه 

حٌث تعتبر مهمة سهر القنصل على  -المعتمد لدٌها :رعاٌة مصلحة الدولة التجارٌة لدى الدولة  -رابعا ً:

الملقاة على عاتقه وتتناول هذه المهمة كل ما ٌتحقق بجمع مصالح دولته التجارٌة من أهم الواجبات 

, لالستٌرادبالدرجة األولى من بضابع  إلٌهالمعلومات الخاصة بكل ما ٌنتجه البلد من بضابع وما ٌحتاج 

العالمٌة, وٌقدم القنصل هذه المعلومات عادة  باألسواقالمحلٌة, وعالقتها  األسواق وأسعارالبضابع,  وأنواع

, وٌقدم كل هذه المعلومات على شكل نشرات دورٌة وتقارٌر وبإشرافهبالتعاون مع ربٌس البعثة الدبلوماسٌة 

ل التً تجمع مناطة بالمبعوث الدبلوماسً, كما ٌحدث فً بعض الدو األعمالسنوٌة منفصلة واذا كانت هذه 

االقتصادٌة  األموربٌن الواجب الدبلوماسً والقنصلً فً مبعوث واحد, فانه ٌحلل مدى عالقة هذه 

 . (6)أخرىبالظروؾ السٌاسٌة المحٌطة بالبلد من جهة والظروؾ السٌاسٌة العالمٌة من جهة 

ق ومصالح مواطنً ان رعاٌة القنصل لحقو -رعاٌة مصالح حقوق المواطنٌن فً تلك الدولة : -خامسا ً:

عادة مسبولٌة القنصلٌة  ,خاصة فً المؤتمرات أهمٌةفهً من المواضٌع التً تعطً  آخرمهم  أمردولته هو 

القناصل تجاه مواطنٌه ولكً ٌستطٌع القنصل القٌام بهذه المهمة فانه ٌعطً الصالحٌات الالزمة للمطالبة 

لة عن طة المحلٌة فانه ٌخول برفع المسأبحلول السلبهذه الحقوق لدى السلطات المحلٌة, وحٌن عدم اقتناعه 

طرٌق ربٌس البعثة الدبلوماسٌة لدولته,اما فً حالة ال توجد بعثة دبلوماسٌة فً المنطقة التً ٌعمل بها, فانه 

 .(4)فً تلك الحالة ٌخول ٌرفع تلك المسألة عن طرٌق حكومته 
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 .66,ص8112( د. محمد عمر مدنً, صفات وواجبات الموظؾ الدبلوماسً, الطبعة الرابعة, السعودٌة, 8)

 .821مصر, بال , ص -( د. سعٌد بن سلمان العبري, العالقات الدبلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق, القهرة6)

 .818نفس المصدر, ص (4)
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 -:اما واجبات الدولة المضٌفة اتجاه البعثة القنصلٌة وموظفٌها

, او قبول احد أخرىالعالقات قنصلٌة فً مكان ما فً بالدها مع دولة  إقامةدولة ان تفرض  بإمكان

نحو الموظؾ والبعثة  األصولقنصال ً لدٌها, لكنها متى وافقت أصبحت ملزمة ببعض القواعد  األشخاص

 : (8) التالٌة لألسبابوذلك 

على الرؼم من ان القناصل لٌسوا ممثلٌن دبلوماسٌٌن وال ٌتمتعون باالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة  -8

وٌتوجب بالتالً على الدولة المضٌفة ولكنهم موظفٌن رسمٌون ٌمثلون الدولة المرسلة فً منطقتهم القنصلٌة 

خاصة تتمٌز عن معاملة سابر األجانب المقٌمٌن لدٌها فالعمل الرسمً الذي ٌقوم به القنصل  معاملتهم معاملة

 السٌادة ومساواة بٌن الدول. صالحٌة الدولة المضٌفة, عمال بمبدأ له طبٌعة عمل الدولة الذي ٌقع خارج

مج بٌن السلكٌن والعملٌن ان التعامل المتبع حالٌاً من قبل معظم الدول فً تمثٌلها الخارجً قابم على الد -6

الدبلوماسً والقنصلً فلم ٌعد هناك ما ٌبرر التمٌٌز فً منح الحصانات واالمتٌازات بٌن الدبلوماسٌٌن 

 والقناصل.

العالقات القنصلٌة ٌتضمن موافقة الدولة المضٌفة على منح الموظفٌن بعض االمتٌازات  إنشاء إن -4

 العالقات القنصلٌة. إلنشاءمع األهداؾ العامة  والحصانات وان التمنع عن فعل ذلك ٌتنافى

 القناصل امتٌازات وحصانات تفوق  ً أحٌاناوتعزٌزا ً لمبدأ المعاملة بالمثل وللعالقات الودٌة, تمنح الدول  -3

 ما ٌعتبر منها ظروؾ للقٌام بأعمالهم الرسمٌة.

ل الموظفٌن وعدم التدخل فً شؤون من ما تقدم ان واجبات البعثة عدٌدة ٌجب االلتزام بها من قبونستخلص 

الدولة واحترام دستورها واحترام األدٌان األخرى, وعدم التجاوز على القوانٌن الداخلٌة وعلى الدولة 

 المضٌفة ان توفر لهم واجباتها وحماٌتهم.
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 .32-32, ص8112قنصلٌة والدبلوماسٌة )حصانتها وامتٌازاتها(, بٌروت, ( سهٌل فرٌضً, العالقات ال8)
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  الخاتمة

تبٌن لنا من خالل ما تقدم من المباحث السابقة ان العثة القنصلٌة فً العالقات الدبلوماسٌة لها أهمٌة فً 

الممثلٌن القنصلٌٌن دٌمومة العالقات بٌن الدول وتقوٌة امر التعاون وتبادل العالقات االقتصادٌة من خالل 

 الذٌن لهم الدور فً تطور العالقات.

 -بالتالً: إجمالهاوقد توصلنا فً دراستنا لموضوع البعثة القنصلٌة الى استنتاجات معٌنة وٌمكن 

العالقات القنصلٌة تقوم على مبدأ الرضا المتبادل بٌن الدولتٌن فال ٌجوز ألي دولة إقامة  إقامة( ان 8

 موافقتها.عالقات قنصلٌة دون 

( ان المبعوثٌن القنصلٌٌن ٌنقسمون الى أنواع متعددة ولهم وظابفهم وحصانات وامتٌازات لكنها تكون اقل 6

 من المبعوث الدبلوماسً فً عملهم وواجباتهم المحددة اتجاه الدولة.

قر البعثة ( ان مقر البعثة ٌكون له حرمة المساس به ومراعاة الدولة المضٌفة على حماٌتها لكن حصانة م4

 لٌست مطلقة كما هو الحال فً التمثٌل الدبلوماسً.

هنا ان المحفوظات والوثابق القنصلٌة لها حرمتها كما نصت علٌه االتفاقات الدولٌة فً  اإلشارة( تجدر 3

 جمٌع االوقات واألزمات كونها تدخل ضمن اختصاص السٌاسة الخارجٌة للدولة وتمس سٌاسة الدولة.
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